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Finndu okkur á

www.fjardarfrettir.is   öflugur fréttavefur

BIFREIÐASKOÐUN
Dalshrauni 5

Opið kl. 8-17 virka daga

Sími: 555 7030
www.burgerinn.is

STAÐARBERGI

Skoðaðu tertuúrvalið
á kokulist.is

Kökulist verslunarmiðstöðinni Firði Hafnar�rði
Kökulist Hólagötu 17 Reykjanesbæ
Kökulist Iðnbúð 2 Garðabæ
Kokulist@kokulist.is · 555 66 55

Stofnuð 1983

Falleg og mjög góð 2ja herbergja 
kjallaraíbúð með sérinngangi í 
þríbýli.  Sameiginlegur garður. 
Baðherbergi endurnýjað. 

Sérlega rúmgóð 3ja herbergja 
íbúð á jarðhæð með sér inngangi í 
vönduðu fjölbýli á Völlunum. Stutt í 
grunn- og leikskóla. 

Sérlega falleg og björt 3ja herbergja 
íbúð á þriðju hæð í fjölbýli á þessum 
vinsæla stað í Áslandinu. Örstutt  í 
grunn- og leikskóla. Útsýni.

FAGRAKINN 17 ENGJAVELLIR 5 KRÍUÁS 17A  

546 6000
Firði, Fjarðargötu 13-15

TÖLVUÞJÓNUSTA

Alhliða 
tækniþjónusta 
fyrir þitt fyrirtæki 

Hart þrýst á tvöföldun 
Reykjanesbrautar

Banaslys á móts við Velli vekur fólk til umhugsunar
Karlmaðurinn sem lést í 

umferðarslysinu á Reykja nes
braut á móts við Velli snemma 
á sunnu dags var pólsk   ur ríkis
borgari á fertugs aldri.

Hann hafði verið búsettur 
hérlendis um tíma og starfaði 
sem iðnaðarmaður.

Maðurinn var farþegi í ann
arri bifreiðinni, en ökumaður 
hennar hefur verið úr  skurð aður 
í farbann til 23. nóvem ber. 
Bílarnir voru að mætast er 
slysið varð. 

Hefur verið hart þrýst á 
að gerðir á brautinni og sam
þykkti bæjarstjórn Hafnar

fjarðar síðast 22. ágúst  álykt
un þar sem skorað var á ríkis
valdið að hefja framkvæmdir 
sem allra fyrst. Langt er í 

tvöföldun frá Krýsuvíkurvegi 
að Hvassahrauni en ráðherra 
hefur boðað að áður verði 
akstursstefnur aðskildar.

Stór kafli Reykjanesbrautar í Hafnarfirði er með einfalda 
akrein í hvora átt þrátt fyrir gífurlegan umferðarþunga.

67,9 m² 32,5 millj. kr. 103,8 m² 40,9 millj. kr.107,6 m² 42,9 millj. kr.
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Auglýsingar
sími 565 3066 - 896 4613

gudni@fjardarfrettir.is

Sunnudagur 4. nóvember

Fjölskyldu
guðsþjónusta kl. 11

Starf eldri borgara  
á miðvikudögum kl. 13:30

 www.astjarnarkirkja.is

Útgefandi: Hönnunarhúsið ehf.  kt. 450106-1350
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Guðni Gíslason
Ritstjórn og auglýsingar: 565 4513, 896 4613
fjardarfrettir@fjardarfrettir.is
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja  •  Dreifing: Póstdreifing

ISSN 2298-8858   Vefútgáfa: ISSN 2298-8866

www.fjardarfrettir.is
www.facebook.com/fjardarfrettir.is

Hönnunarhúsið ehf., Bæjarhrauni 2, 220 Hafnarfirði 

Það er alvarlegt mál þegar 
kjörnir bæjarfulltrúar og em 
bættis  menn svara ekki skrif
legum spurningum blaðamanna.  
Ber það ekki vott um opna 
stjórnsýslu og vilja til samskipta 

við bæjarbúa að reyna að þegja óþægileg mál í hel. 
Stjórnsýslan í kringum byggingu knatthúss í 
Kaplakrika hefur verið með þvílíkum ólíkindum 
að hægt væri að gera framhaldsþátt til sýningar í 
sjónvarpi. Þá er ég ekki að taka afstöðu til þess 
hvort byggja eigi knatthús í Kaplakrika, heldur 
hvernig stjórnmálamenn og embættismenn halda á 
málum. Svo langt hefur gengið að minnihlutinn 
hefur kært aðgerðir meirihlutans til sveitar stjórnar
ráðuneytis og er samstarfið í bæjarstjórn þá komið 
í afar slæman farveg þegar menn neyðast til að 
grípa til slíkra verka. Hitt hefur minnihlutinn ekki 
tekið á sem er leyndarafgreiðsla á ákvæði í 
deiliskipulagi fyrir Kaplakrika. Fáir virtust vita af 
því að stjórn FH og Tækniskólinn undirrituðu 
samkomulag um afnot á bílastæðum Tækniskólans 
við Haukahraun þegar kappleikir væru í Kapla
krika. Skv. ákvæði í deiliskipulagi átti FH að semja 
við lóðarhafa nærliggjandi lóða svo hægt væri að 
uppfylla kvaðir um bílastæði en í nýjasta 
deiliskipulaginu var bætt við miklu magni bygg
inga án þess að fjölga um eitt einasta bílastæði. 

Nágrannar hafa þegar mikil óþægindi af leikjum 
í Kaplakrika þar sem áhorfendur fylla einka
bílastæði enda sinni FH því ekki að leiðbeina fólki 
út á Haukahraun með bíla sína svo þeir geti gengið  
lágmark 611 metra að Kaplakrika. Hvergi var þetta 
samkomulag auglýst og hvorki formaður 
skipulags og byggingarráðs né byggingarfulltrúi 
hafa svarað fyrirspurnum blaðsins um það hvar 
samþykkt var að þetta samkomulag dygði til að 
uppfylla ákvæði deiliskipulagsins.

Á grundvelli þessa samkomulags hefur 
afgreiðslufundur skipulags og byggingarfulltrúa 
þann 3. október veitt byggingarleyfi.

Guðni Gíslason ritstjóri. 

leiðarinn

Sunnudagur 4. nóvember

Messa og 
sunnudagaskóli kl. 11

Allra heilagra messa.  
Tendrað á kertum í minningu látinna
Sr Stefán Már Gunnlaugsson messar.

Fimmtudagur 8. nóvember

Kvenfélagsfundur kl. 18
Mæting hjá Fjallakofanum.  

Borðað saman á eftir.
Þátttaka tilkynnist í síma  

698 0472, 891 7686, 852 1619.

Morgunmessur miðvikudaga 
kl. 8.15,   TTT (10-12 ára starf ), 

fimmtudaga kl. 17.  

Sjá nánar á www.hafnarfjardarkirkja.is  
www.facebook.com/hafnarfjardarkirkja 

Víðistaðakirkja 
Sunnudagurinn 4. nóvember

Allra heilagra messa

Guðsþjónusta kl. 11
Látinna minnst.

Kór Víðistaðasóknar syngur.

Sunnudagaskólinn kl. 11
Fjölbreytt og skemmtileg dagskrá.

Vöfflukaffi að guðsþjónustum loknum.

Kyrrðarstund 
á miðvikudögum kl. 12:10.

Súpa og brauð í safnaðarsal á eftir.

www.vidistadakirkja.is

Flatahraun 5a

Símar allan sólarhringinn: 565 5892 & 896 8242
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er

 www.utfararstofa.is

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Kristín IngólfsdóttirSverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Hannes Ó. Sampsted

Sunnudagurinn 4. nóvember 
Allra heilagra messa:

Sunnudagaskóli kl. 11
Kvöldvaka kl. 20

í tilefni allraheilagramessu  
sem helguð er minningu látinna.
Prestarnir sr. Einar Eyjólfsson og  

sr. Sigríður Kristín munu leiða stundina.
Þar koma einnig fram söngkonan Kirstín 

Erna Blöndal, Bjarmi Hreinsson, 
píanóleikari, Guðmundur Pálsson, 

bassaleikari. Örn Arnarson, gítarleikari og 
Fríkirkjukórinn í Hafnarfirði.

 Nánar á www.frikirkja.is og á Facebook 

Í upphafi stundarinn gefst okkur kostur á 
að tendra ljós í minningu látinna ástvina.

Leiðrétting
Á forsíðu í síðasta tölublaði var sagt að Bjarg 

íbúðafélag hafi ætlað að byggja 150 íbúðir í Skarðshlíð 
en hafi skilað lóðinni. Hið rétta er að félagið ætlaði að 
byggja 42 íbúðir en vill byggja 150 íbúðir í Hamranesi.

Hlaupahópur FH tilbúinn í laugardagshlaup
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84,6% kennara í grunnskólum 
Hafnarfjarðar eru með kennaramenntun 
og er hlutfallið hæst í Hvaleyrarskóla, 
94,1%. Lægst er það í Víðistaðaskóla 
og Hraunvallaskóla 76,3% og 77,8%. 

Þetta má m.a. lesa út úr svörum 
fræðslu skrifstofu við fyrirspurnum 
Sigurðar Þ. Ragnarssonar bæjarfulltrúa.

Í grunnskólum bæjarins sem reknir 
eru af Hafnarfjarðarbæ eru 4.052 

nemendur og 463 kennarar en 392 
þeirra hafa full kennsluréttindi. Alls eru 
því 71 leiðbeinandi að störfum í skólum 
bæjarins, flestir í Víðistaðaskóla, næst 
fjölmennasta skóla bæjarins, 19 og 
fæstir í Hvaleyrarskóla og Skarðs
hlíðarskóla eða 3 í hvorum skóla.

Af þessum 71 leiðbeinenda eru 
aðeins 8 sem ekki eru með háskólapróf. 
Leiðbeinendur eru ráðnir til eins árs í 

senn. Náðst hefur að ráða í nægilega 
margar stöður svo kennsla hafi ekki 
fallið niður.

Langflestir kennara og leiðbeinenda 
eru í fullu starfi eða rúm 84% þeirra, 
6,3% eru í 7599% starfi, 4,1% eru í 
5074% starfi og 5,2% eru í minna en 
hálfu starfi.

Árið 2017 voru að meðaltali 92,5% 
kennara með kennsluréttindi en í 
Hafnar firði voru þá 88,5% sem er 
lægsta hlutfallið á höfuðborgarsvæðinu. 
Næst lægst var það í Mosfellsbæ, 95% 
en hæst í Garðabæ, 97,1%.

29% LEIKSKÓLAKENNARA
Aðeins eru um 29% starfsmanna 

leikskóla með leikskólakennara mennt

un en 20% er með aðra háskólamennt
un eins og það er orðað í samantektinni. 

Í lögum um menntun og ráðningu 
kennara segir: „Að lágmarki 2/ 3 hlutar 
stöðugilda við kennslu, umönnun og 
uppeldi barna í hverjum leikskóla skulu 
teljast til stöðugilda leikskólakennara“.

Í samantekt fræðsluskrifstofu er 
aðeins getið heildarfjölda starfsfólks og 
því ekki hægt að sjá sambærilegt 
hlutfall en ljóst að það er langt undir 
mörkum en aðeins 49% starfsfólks 
leikskólanna er með leikskólakennara
menntun eða háskólamenntun.

VANTAR 7 STÖÐUGILDI
Alls vantar í dag starfsfólk í 7 

stöðugildi í leikskólum bæjarins.

Sólvangsdagurinn 2018
Sólvangsdagurinn verður haldinn 

laugardaginn 3. nóvember kl. 13-16
Nú eru 65 ár liðin síðan vígsla Sólvangs fór fram og fyrsti 

einstaklingurinn fluttist inná heimilið. 

Brátt mun starfsemin færast yfir í nýtt húsnæði og því er 
Sólvangsdagurinn í ár ákveðin tímamót í sögu Sólvangs.

Formleg dagskrá
Kl. 13:00 Opnunarræða 
 Hildur Björk Sigurðardóttir framkv. stjóri hjúkrunar

Kl. 13:05  Gamlar minningar frá Sólvangi  
 Sigþrúður Ingimundardóttir fyrrv.   

hjúkrunarforstjóri Sólvangs

Kl .13:30  Ljúfir tónar
 Guðrún Árný Karlsdóttir söngkona 

• Vöfflukaffi að hætti Bandalags kvenna í Hafnarfirði kl. 13.45-16

• Sólvangur í fortíð, nútíð og framtíð – sýning

• Lifandi harmónikkutónlist með Braga Fannari

Allir eru hjartanlega velkomnir  
og vonumst við til þess að sjá sem flesta

Hafnarfjarðarbær, fyrir hönd sjálfs
eignarstofnunarinnar Arnarhrauns 50 
íbúðafélags hses., sem stofnað var í 
fyrra, hefur gengið til samninga við 
Framkvæmdafélagið Arnarhvoll ehf. 
um byggingu á 6 íbúða búsetukjarna 
ásamt sameiginlegu rými. Byggt er á 
auðri lóð, neðst við Arnarhraun, þar 
sem leikvöllur var áður. Framkvæmdir 
hefjast strax á næstu dögum og eru 
verklok áætluð í mars 2020.

Verkið var boðið út en lausn Arnar
hvols byggir á samstarfi við Svövu 
Jónsdóttur arkitekt sem hefur hannað 6 
íbúða sérbýli með fullu aðgengi fyrir 

fatlaða og 1 sérbýli fyrir starfsfólk 
heimilisins. Er þetta liður í áætlun 
sveitarfélagsins um fjölgun heimila 
fyrir fatlað fólk. Arnarhvoll hóf 
starfsemi á miðju ári 2017 en félagið er 
í eigu fjárfestingasjóðsins Gamma. 
Arnarhvoll mun skila húsnæðinu 
fullbúnu en Hafnarfjarðarbær mun í 
gegnum sjálfseignarstofnunina Arnar
hraun 50 hses. sjá um rekstur búsetu
kjarnans.

Til stendur að byggja annan nýjan 
búsetukjarna við Öldugötu og er útboð 
vegna þess nú í gangi.

6 íbúðir byggðar 
fyrir fatlaða

Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri og Karl Þráinsson framkvæmdastjóri 
Arnarhvols undirrita samninginn.

15,4% kennara í grunnskólunum 
bæjarins ekki með kennararéttindi

Hafnarfjarðarbær var með lægsta hlutfall réttindakennara á höfuðborgarsvæðinu á síðasta ári

Skóli Nemendur Kennarar Hlutfall faglærðra

Hvaleyrarskóli 415 51 94,1%
Áslandsskóli 514 54 92,6%
Öldutúnsskóli 563 64 87,5%
Lækjarskóli 487 65 86,2%
Setbergsskóli 424 47 85,1%
Skarðshlíðarskóli 147 18 83,3%
Hraunvallaskóli 796 81 77,8%
Víðistaðaskóli 706 80 76,3%

4.052 460 84,6%
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Hjónin Ólafur Magnússon og Lilja 
Sigmundsdóttir fagna 3ja ára afmæli 
verslunar sinnar Leikfangalandi í Firði. 
Verður hátíð í versluninni fram á 
laugardag, boðið upp á kaffi og eitthvað 
gott auk þess sem andlitsmálun verður 
í boði fyrir börnin og fleira skemmtilegt 
auk þess sem spennandi tilboð verða á 
leikföngum.

 Leikfangaland er stór og glæsileg 
leikfangaverslun á 2. hæðinni í Firði. 
Úrvalið er mjög mikið og má finna þar 
eitthvað við allra hæfi, gríðarlegt úrval 
af dúkkum, Lego, Playmo, pússluspil 
og ekki má gleyma jóladagatölunum. 
Þá má fá þar vinsælu Stiga sleðana og 
vandaðar snjóþotur fyrir yngstu börnin 
en þau Ólafur og Lilja veita einstaklega 
lipra og góða þjónustu við viðskiptavini.

Þó verslunin sé aðeins þriggja ára eru 
þau búin að starfa lengi við leikföngin. 
Þau ráku um margra ára skeið öfluga 
heildverslun með leikföng og hafa 
unnið saman frá því þau kynntust.

Auðvelt er að gleyma sér í búðinni 
við að skoða hin fjölmörgu leikföng 

sem þar er að finna og ætti ekki að vera 
erfitt að finna gjafir handa börnum og 
barnabörnum hjá þeim Ólafi og Lilju.

Þau reka líka öfluga vefverslun 
leikfangaland.is þar sem hægt er að 

kaupa leikföng og fá send heim. Fastur 
sendingarkostnaður til kaupenda á 
höfðuðborgarsvæðinu er aðeins 500 kr. 
en frí heimsending er ef keypt er fyrir 
10 þúsund kr. eða meira.

Ólafur og Lilja taka  sérstaklega vel á 
móti gestum í versluninni í Firði fram á 
laugardag.

Leikfangaland fagnar 3ja ára afmæli
Hjónin Ólafur og Lilja hafa starfað saman í leikfangageiranum í 21 ár

Ólafur Magnússon og Lilja Sigmundsdóttir í Leikfangalandi.
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Sveitarstjórnarráðuneytið hefur í 
ítarlegum úrskurði sínum  komist að því 
að hvorki er tilefni til að gera athugasemdir 
við setu bæjarfulltrúans Guðlaugu Svölu 
Steinunnar Kristjánsdóttur á fundi bæjar
stjórnar Hafnarfjarðar 11. apríl 2018 né 
við þær breytingar sem gerðar voru á 
skipan skipulags og byggingarráðs og 
hafnarstjórnar á þeim fundi. Þá séu ekki til 
staðar forsendur þess að ráðuneytið taki til 
athugunar meintan kjörgengismissi bæjar
fulltrúans Einars Birkis Einarssonar.

Ráðuneytið telur hins vegar tilefni til að 
gera athugasemdir við tvennt í framkvæmd 
umrædds fundar bæjarstjórnar 11. apríl. 
Annars vegar það að tillögur um breyt
ingar á skipan skipulags og byggingarráðs 
og hafnarstjórnar hafi ekki verið á útsendri 
dagskrá fundarins og að þrátt fyrir það 
hafi ekki verið leitað afbrigða. Hins vegar 
það að fundinum hafi í raun verið lokað í 
tæplega klukkustund á meðan umræður 
um framangreindar tillögur fóru fram, án 
þess að skilyrði slíkrar lokunar hafi verið 
fyrir hendi. Þó báðir þessir ágallar hafi 
verið ámælisverðir telur ráðuneytið þá þó 

hvorki leiða til ólögmætis fundarins í 
heild né ólögmætis þeirra breytinga á 
skip an skipulags og byggingarnefndar og 
hafnarstjórnar sem samþykktar voru 
mótatkvæðalaust af bæjarstjórn.

Ráðuneytið beinir því til nýrrar bæjar
stjórnar Hafnarfjarðarkaupstaðar að hún 
hugi að framangreindum atriðum í störf
um sínum og gæti að því að undirbúningur 
og framkvæmd funda bæjarstjórnar sé 
ávallt í fullu samræmi við ákvæði sveitar
stjórnarlaga og samþykktar um stjórn 
Hafnarfjarðarkaupstaðar og fundarsköp 
bæjarstjórnar. 

AÐGERÐARLEYSI Í 
BÆJARSTJÓRN
Í áliti ráðuneytis um lögmæti á setu 

Guð laugar á fundi 11. apríl eftir að til
kynnt hafði verið á fundi bæjarstjórnar 14. 
mars sl. um að Guðlaug hafi tilkynnt um 
ótímabundin forföll sem bæjarfulltrúi 
segir að sveitarstjórn þurfi að taka form
lega afstöðu til skýrrar óskar sveitar
stjórnarmanns um lausn frá störfum og 
jafnframt þarf annað hvort að tiltaka að 

lausn sé veitt til ákveðins tíma eða til loka 
kjörtímabils, sé slík lausn veitt. Það var 
ekki gert og því telur ráðuneytið það bæði 
skyldu og rétt bæjarfulltrúa að mæta til 
starfa strax og forsendur forfalla eru ekki 
til staðar. Var engin athugasemd gerð við 
afgreiðslu bæjarstjórnar 14. mars.

Þá fjallaði ráðuneytið um kjörgengi 
Einars Birkis Einarssonar sem sannarlega 
hafði flutt heimili sitt til Kópavogs þó 
hann væri áfram skráður með lögheimili í 
Hafnarfirði. Þjóðskrá úrskurðaði svo að 
lögheimili hans væri í Kópavogi og missti 
hann því kjörgengi frá 23. maí sl. Þar sem 
enginn bæjarfulltrúi gerði formlega 
athuga semd við kjörgengi hans á bæjar
stjórnarfundi tók sveitarstjórn ekki 
formlega afstöðu til kjörgengis hans eins 
og hún hefði getað gert. Því sá ráðuneytið 
ekki ástæðu til að fjalla nánar um 
kjörgengi Einars.

Í kvörtun til ráðuneytis var gerð athuga
semd við það að gerð var breyting á skip
an skipulags og byggingarráðs hins vegar 
og skipan hafnarstjórnar annars vegar en 
með þeim aðgerðum var meiri hlut inn að 

víkja þeim Pétri Óskarssyni og Borghildar 
Sölveyju Sturludóttir úr ráðunum.

ENGINN KAUS Á MÓTI
Í áliti ráðuneytisins kemur fram að í 

fundarboði hefði þurft að geta að gera ætti 
breytingar í þessum ráðum, annað væri 
ekki í samræmi við sveitarstjórnarlög og 
samþykktir Hafnarfjarðarkaupstaðar. 
Hins vegar sætu ráðsmenn í umboði sveit
ar stjórnar og gæti því skipt út fólki hvenær 
sem er sé ekki um það ágreiningur í 
bæjarstjórn. Þar sem enginn greiddi 
at kvæði gegn tillögunni um breytingu í 
ráð unum telst ekki hafa verið uppi ágrein
ingur um málið. 

Í umfjöllun um fundarhlé sem gert var á 
miklum deilufundi 11. apríl sl. þar sem 
blaðamanni Fjarðarfrétta, eina gesti fund
arins, var vísað úr salnum á meðan, segir í 
áliti ráðuneytis að það hafi í raun ekki 
verið fundarhlé heldur lokun á fundi þar 
sem málefnaleg umræða hafi haldið 
áfram. Átelur ráðuneytið bæjarstjórn fyrir 
enda hafi ekki legið lagalegar heimildir að 
baki lokunar fundarins.

Ráðuneytisúrskurður tók sex mánuði
Ekki ástæða til aðgerða þó ýmislegt hafi verið gagnrýnisvert í stjórnun bæjarstjórnarfunda
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LAUSAR LÓÐIR Í FJÖLSKYLDUVÆNU UMHVERFI

SKARÐSHLÍÐ
Í HAFNARFIRÐI
Einbýli | Tvíbýli | Parhús | Raðhús | Fjölbýlishús

Markaðsstofa Hafnarfjarðar, fyrir 
hönd Hafnarfjarðarbæjar, vinnur að 
gerð markaðsstefnumótunar fyrir 
Hafnarfjörð í samstarfi við Manhattan 
Marketing.

Verkefnið felst í að samþætta skila
boð fyrir hvað Hafnarfjörður stendur, 
meta tækifæri og sóknarfæri og vinna 
aðgerðaráætlun fyrir Hafnarfjörð sem 
spennandi stað til að búa á, starfa, reka 
fyrirtæki og sækja heim. Lögð hefur 
verið áhersla á víðtækt samtal við 
bæjarbúa, fyrirtækin í bænum og 

hagsmuna aðila. Tekin hafa verið fjöl
mörg einstaklingsviðtöl, boðið upp á 
rýnihópa, rafræn könnun fór í loftið í 
vikunni svo fátt eitt sé nefnt. 

Segja má að hápunktur vinnunnar 
verði þann 10. nóvember þegar haldinn 
verð ur opinn íbúafundur í Flens borgar
skóla sem Hafnfirðingar eru hvattir til 
að taka þátt í. Þar verða niðurstöður 
þeirra vinnu sem unnin hefur verið 
teknar saman og þátttakendum gefst 
tækifæri til að koma sínum hugmyndum 
og sýn á framfæri.  „Er þetta það sem 
þeim finnst bærinn standa fyrir?“

Þarft og skemmtilegt verkefni sem 
Hafnfirðingar eru hvattir til að taka þátt 
í.

Nú er tækifærið til að segja sína skoðun!
Fyrir hvað stendur Hafnarfjörður í þínum huga?

Sólvangs-
dagurinn á 
laugardag
Hinn árlegi Sólvangsdagur verður á 

laugardaginn kl. 1316. Sýning verður 
á Sólvangi í nútíð og framtíð, tónlist og 
að sjálfsögðu verður hið eftirsótta 
vöfflukaffi Bandalags kenna í Hafnar
firði frá 13.45.

Kl. 13.05 segir Sigþrúður Ingi mund
ar  dóttir fv. hjúkrunarfostjóri Sólvangs 
frá gömlum minningum á Sólvangi.

Nytjamarkaður  

Komið og gerið góð kaup og styrkið  
gott málefni í leiðinni.

Við tökum glöð á móti ykkur!

Allur ágóði markaðarins rennur til 
styrktar ABC barnahjálp sem styður 
fátæk börn til náms í Afríku og Asíu.

ABC barnahjálpar Dalshrauni 13 
Opið alla virka daga kl. 12-18 og laugardaga kl. 12-16

www.facebook.com/nytjamarkadur.hfj

50% afsláttur  
af bókum og fatnaði  

í nóvember

Jólamarkaður  
Mjög gott úrval!
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HANDBOLTI: 
1. nóv. kl. 19.30, Austurberg 

ÍR - FH, úrvalsdeild karla

2. nóv. kl. 19.30, Ásvellir 
Haukar U - FH U, 1. deild karla

3. nóv. kl. 15, Austurberg 
ÍR - FH, bikarkeppni kvenna

3. nóv. kl. 17, Digranes 
HK - Haukar, bikarkeppni kvenna

4. nóv. kl. 20, Varmá 
Afturelding - FH, úrvalsdeild karla

5. nóv. kl. 19.30, Austurberg 
ÍR - Haukar, úrvalsdeild karla

6. nóv. kl. 19.30, Kaplakriki 
Haukar - HK, úrvalsdeild kvenna

7. nóv. kl. 19.30, Kaplakriki 
FH - Valur U, 1. deild kvenna

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Stjarnan: 3218 

KÖRFUBOLTI: 
3. nóv. kl. 15, Höllin Akureyri 

Þór Ak. - Haukar,  bikarkeppni karla

3. nóv. kl. 17, Ásvellir 
Haukar b - KR b,  bikarkeppni karla

3. nóv. kl. 19.15, Njarðvík 
Njarðvík - Haukar,  úrvalsdeild karla

7. nóv. kl. 19.15, Borgarnes 
Skallagrímur - Haukar,  úrvalsdeild kv.

ÚRSLIT KVENNA:
Haukar  Snæfell: (miðv.dag)

Stjarnan  Haukar: 6158

ÚRSLIT KARLA:
Haukar  Breiðablik: 9692

sport@fjardarfrettir.is

ÍÞRÓTTIR
þjónusta

Bílaþrif. Kem og sæki. Þvottur og bón 
verndar bílinn. Úrvals efni. Djúphreinsun. 
Hagstætt verð. Uppl. í síma 845 21 00. 

Tek að mér að færa yfir á (vídeó, slide, 
ljósmyndir) DVD diska eða flakkara. 
Sýnishorn á siggileifa.123.is sími 8637265 

siggil@simnet.is, Sigurður Þorleifsson.

smáauglýsingar 
fjardarfrett ir@fjardarfrett ir. is  

s ími 565 3066

Verð 1.200 kr. m.v. hver 200 slög. 
Myndbirting 1.200 kr. 

Tapað-fundið og Gefins: FRÍTT

www.fjardarfrettir.is 

SMÁAUGLÝSINGAR

FRÉTTASKOT
Sendu fréttaskot á

fjardarfrettir@fjardarfrettir.is

Húsnæðismál eru mikilvægt vel
ferðar mál. Því er nauðsynlegt að bæjar
yfirvöld leggi mikla áherslu á að gera 
vel í þeim málum svo allir hafi þak yfir 
höfuðið. Í Hafnarfirði er mikill skortur 
á félagslegum íbúðum og 
óskaði Samfylkingin því eftir 
upplýs ingum um fjölda þeirra 
sem og fjölda á biðlista. Fram 
kom að 257 íbúðir eru í 
félags lega kerfinu hjá Hafnar
fjarðarbæ og að 67 fjölskyldur 
eru á biðlista. Til þess að 
hlutfall félagslegra íbúða 
miðað við íbúðafjölda verði 
það sama og í Reykjavík þá 
vantar 221 íbúð inn í kerfið. Síðustu 
fimm ár hafa verið keyptar að meðaltali 
4,2 íbúðir inn í félagslega kerfið í 
Hafnarfirði. Miðað við þessa fjölgun 
íbúða þá tekur það Hafnarfjörð tæplega 
16 ár að tæma núverandi biðlista og 
tæplega 53 ár að ná hlutfalli Reykja
víkur.

VILJAYFIRLÝSING 
MARKLAUST PLAGG
Árið 2016 gerðu Hafnarfjarðarbær 

og ASÍ viljayfirlýsingu um uppbygg
ingu leiguíbúða í Hafnarfirði. Stefnt var 

að úthlutun lóða fyrir 150 
leiguíbúðir á árunum 2016
2019. Til stóð að úthluta lóð
um fyrir 105 íbúðir fyrir lok 
þessa árs. Engar íbúðir eru 
komn ar í byggingu þó svo að 
nú í október hafi bæjar yfir
völd gefið Bjargi íbúða félagi 
vilyrði fyrir lóðum í Hamra 
nesi, svæði sem er ekki bú ið 
að skipuleggja og ekki víst 

hvenær vinna við þær íbúðir muni 
byrja. Ef staðið hefði verið við viljayfir
lýsing una frá 2016 þá væru 105 íbúð ir 
komn ar í byggingu og Fjöl skyldu þjón
usta Hafnar fjarð ar hefði haft ráð
stöfunarrétt yfir 26 þeirra. Það er 
rúmlega þriðj ungur bið listans.

HAFNARFJÖRÐUR REKUR 
LESTINA
En það er ekki bara skortur á félags

legum íbúðum í Hafnar firði heldur 
einnig á nýbyggingum. Sam kvæmt 
Sam tökum iðnaðarins standa Hafnar
fjörður og Seltjarnarnes sig lang verst 
þegar kemur að hlutfalli íbúða í bygg
ingu af heild arfjölda íbúða. Í Mos
fellsbæ eru 541 íbúð í byggingu og er 
það 15,1% af íbúðum í sveitarfélaginu, 
í Hafnarfirði eru 122 íbúðir í byggingu 
eða 1,2% af íbúðum bæjarins. Þessi 
staða kemur í veg fyrir að unga fólkið í 
bænum komist út á húsnæð is markaðinn 
og stuðlar að lengri biðlistum í félags
lega kerfinu.

Það er brýnt að þeir sem halda um 
stjórna rtaumana í Hafnarfirði taki á 
þess um málum sem allra fyrst enda eru 
það mannréttindi að hafa þak yfir 
höfðið.

Höfundur er fulltrúi Samfylkingar í 
menningar- og ferðamálanefnd.

Sigurbjörg Anna 
Guðnadóttir

Húsnæðisvandinn í Hafnarfirði

Maður á sextugsaldri fannst látinn í 
tjörninni við Tónlistarskólann og 
Hafnar  fjarðarkirkju um hádegisbil sl. 
laugardag. Fjölmennt lið lögreglu var 
sent á staðinn og var stórt svæði afgirt á 

meðan rannsókn fór fram. Lögregla 
hefur ekki gefið neinar nánari upp
lýsing ar um líkfundinn annað en að 
ekki er talið að andlát hans hafi borið að 
með saknæmum hætti.

Fannst látinn í tjörninni við 
Tónlistarskólann

Maðurinn fannst í tjörninni sem sjá má á myndinni.
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Bókhaldsþjónusta, ársuppgjör og skattskil  
fyrir einstaklinga og lögaðila;  

VSK uppgjör, launavinnsla o.fl. 
Bókhalds- og fyrirgreiðsluþjónusta  

fyrir húsfélög.

J. Jóhanns ehf.
Jóhann Jóhannsson, viðurkenndur bókari
Bæjarhraun 2  |  Sími 863 3864  |  jjohanns@simnet.is

Núvitund í hjarta Hafnarfjarðar

Metnaðarfull dagskrá í Bæjarbíó með ljúfum tónum, listinni að lifa í núvitund,
núvitund í afreksíþróttum og �eira. OPIÐ HÚS OG ALLIR VELKOMNIR!

Bæjarbíó 8. nóvember kl. 20
STALDRAÐU VIÐ!

HEILSUEFLANDI SAMFÉLAG
Hafnarfjörður
 vellíðan fyrir alla

Verslunarmiðstöðinni Firði | sími 611 8800

Allt að  
50% afsláttur

TAX FREE dagar
31. okt. - 3. nóv

Nemendur og kennarar í Víðistaða
skóla hafa unnið verkefnið „Math, 
amzing trip through history“ og hefur 
það verið hluti af Erasmus+ verkefni 
ESB. Verkefnið gekk mjög vel og voru 
nemendur í samstarfi við skóla í 
Póllandi og í Frakklandi. Verkefninu 
stýrðu stærðfræðikennararnir Stefán 
Helgi Stefánsson og Sólveig Kristjáns
dóttir í samstarfi við Flensborgarskóla. 

Fékk verkefnið í byrjun október 
„Quality Label“ Rannís og nú fyrir 
skömmu barst Sólveigu viðurkenning 
frá ESB fyrir verkefnið, svokölluð 
„European Quality Label“ viðurkenning  
sem er æðsta viðurkenning fyrir 
eTwinning verkefni sem þetta var.

Fékk viðurkenningu 
ESB fyrir 

skólaverkefni

Á laugardaginn stöðvaði lögregla 
farandverkamenn á hvítum sendibíl við 
Setbergsskóla, menn sem hafa verið að 
bjóða þrif á stéttum í Setberginu. Á 
fésbókarsíðu Setbergsbúa segir að þeir 
hafi verið að reyna að lokka 12 ára 
gamalt barn inn í bílinn en einnig segir 
að bíllinn hafi verið fullur af fólki.

Farandverkemennirnir sem ýmist eru 
sagðir írskir eða skoskir hafa bankað 
víða upp á hjá fólki og boðið þrif á 
plönum fyrir misjafnt verð. Dæmi eru 
um að fólk hafi keypt af þeim þjónustu 
og verið ánægt með en aðrir hafa kvart
að mikið yfir áreitni en sums staðar 
hafa þeir komið oft og boðið þjónustu 
sína. Lögreglan varar við þessum 
mönnum en virðist lítið geta aðhafst.

Lögreglan stöðvaði 
farandverkamenn

Þó nokkur viðbúnaður var þegar 
bíllinn var stöðvaður.
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Að jafnaði er friðsamlegt í 
Tónlistarskóla Hafnarfjarðar 
þó oft gangi mikið á þegar 
blásið er í lúðra og slegið á 
trommur. 

Hún var óþægilegri uppá
koman sem varð um fimm
leytið sl. fimmtudag er tveir 
vel ölvaðir erlendir skipverjar 
lögðu leið sína í skólann. Ekki 
er vitað hvaða erindi þeir áttu 
en annar þeirra fór upp á aðra 
hæðina í átt að kennarastofunni. 

Var hann greinilega í ein
hverju rugli og vildi hringja. 
Stefán Ómar Jakobsson, 
að stoð ar skólastjóri, hugðist 
vísa manninum vinsamlega út 
og voru þeir komnir að úti
dyrunum er skipverjinn brást 
hinn versti við og réðist á 
Stefán Ómar. Féll Stefán Ómar 
við og urðu einhverjar stymp

ingar og sló skipverjinn m.a. 
gleraugun af Stefáni Ómari. 
Nokkrir feður sem voru að 
sækja börnin sín í skólann 
hlupu til og losuðu Stefán 
Ómar úr prísundinni og héldu 
manninum þar til lögreglan 
kom. Hinn skipverjinn hafði 

látið sig hverfa en börn höfðu 
m.a. séð til hans hangandi á 
brúnni yfir tjörnina.

Stefán Ómar segist vera ör 
lítið marinn en annars ómeidd
ur. Var starfsfólki og nemend
um eðlilega brugðið og ungir 

nemendur flúðu inn á salerni 
og læstu að sér.

LITIÐ ALVARLEGUM 
AUGUM
Litið er alvarlegum augum á 

málið en eftir samráð við 
lögreglu og samtöl við skip
stjóra og útgerðarstjóra var 
ekki lögð fram kæra. Engar 
eftirlitsmyndavélar eru í skól
an um og móttaka og skrif stofa 
á annarri hæð og hafa 
skólastjórnendur óskað eftir 
úrbótum í framhaldi af málinu.

Flatahrauni 5a 
Boltinn í beinni og lifandi 

tónlist allar helgar.
Tilvalinn staður fyrir 

einkasamkvæmi stærri  
og smærri hópa.

Happy Hour alla daga  
frá kl. 16 til 19 og fleiri  
flott tilboð á barnum.

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði 
sími 578 0200

Lofnetsþjónusta
Netþjónusta

ÞEKKING OG REYNSLA
Uppsetning og viðgerðir

Loftnet | Gervihnettir | Ljósnet  
Ljósleiðari | Sjónvarpsbúnaður

Raflagnaþjónusta
Lofnetstaekni.is

sími 894 2460
Dalshrauni 17, Hafnarfirði  • 565 4060
sala@rafgeymar.is • www.rafgeymar.is

RAFGEYMASALAN

70 ára reynsla, 
þekking og þjónusta 

á rafgeymum

AUGLÝSINGAR
Náðu til Hafnfirðinga

sími 565 3066 - 896 4613 
gudni@fjardarfrettir.is

Vinalega verslunarmiðstöðin
 í miðbæ Hafnarfjarðar

MIÐ – LAU 3. nóv.31. okt.

Ölvaður skipverji olli usla 
í Tónlistarskólanum

Lenti í handalögmálum við aðstoðarskólameistarann

Stefán Ómar Jakobsson aðstoðarskólastjóri.

Stympingarnir urðu í anddyri 
skólans og héldu nokkrir 
feður skipverjanum niðri á 
meðan beðið var lögreglu.
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